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Gemeenteraadsverkiezingen 2022

COLUMN
Dorps maar internationaal

Ferry Wienneke

In Buitenveldert heerst rust, ronken de

Spannende onderhandelingen in
Stadsdeel Zuid?

folders van de makelaar, zij hebben het
zelfs over dorpse kalmte. Dat die pastora-

In de weken voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen werd gedebatteerd over wonen, duurzaamheid, milieu, werk, onderwijs, zorg
en rechtvaardigheid, terwijl ook nog
eens een oorlog uitbrak. Het debat
leek zich uitsluitend af te spelen in de
binnenstad, in Buitenveldert / Zuidas
bleef het in elk geval stil, wat valt te
betreuren.
De voorlopige uitslag in ons Stadsdeel Zuid leverde een ‘motorblok’
op bestaande uit GroenLinks (20%),
D66 (21%), VVD (22%) en Partij van
de Arbeid (17%). VVD scoorde hier
relatief hoger dan in de centrale stad.
BIJ1 (6%), 50+ (3%) en CDA (4%)
vormen de oppositie. Door het aantreden van nieuwkomers neemt de
kans op een levendig debat toe, waar
we blij mee moeten zijn. De afgelopen
jaren werden de vergaderingen van
Buitenveldert-Zuidas
gekenmerkt
door saaiheid, nog verergerd door
ZOOM. Het zal helpen als digitale
vergaderingen worden afgeschaft.
Het lijkt er op dat in Buitenveldert
weinig ruimte meer is voor nieuwe
woningen, maar op Zuidas zijn nog
volop mogelijkheden. Ook hier is de
prijs van woningen in de vrije sector
spelbreker. In de ideale stad horen
alle lagen van de bevolking vertegenwoordigd te zijn, want pas dan
wordt het gezellig. Gelukkig heeft
het vorige bestuurscollege al stappen
ondernomen om de woningmarkt
te beschermen. Duurzaamheid kan
in Buitenveldert - Zuidas stukken

le rust regelmatig wordt doorspleten door
gillende Boeings die tegen de wind in opstijgen, geen makelaar die zich daar een
buil aan valt. Zij schrijven onverdroten
dat Buitenveldert dan wel een saaie buitenwijk is maar er godlof overal leenfietsen voor het grijpen staan om zo snel mogelijk na het werk het dorp te ontvluchten
om in het levendige centrum vermaak te
zoeken. Op een mooie lentedag besluit ik
de idyllische sfeer te gaan proeven. Buitenveldert voldoet aan alle clichés uit
makelaars glossy: rust alom, geen gierend
vliegtuig te horen, de zon straalt, de lucht
is blauw en in het Amstelpark staan gele
narcissen en blauwe krokussen zich niets
aan te trekken van de gure wind die uit het
oosten waait. Om mij spreken wandelaars
beter. Het aantal zonnepanelen
groeit, maar mondjesmaat. De twee
beren op de weg zijn de wel of niet
verdwijnende salderingsregeling en
het overbelaste stroomnet. Accu’s
zijn uit de gratie, want daar is lithium voor nodig. In deze tijd van
hoge energiekosten is de runner up
woningisolatie. Dat is makkelijk uitvoerbaar, scheelt flink geld en levert
een behagelijke woning op. Wat wil
een mens nog meer.
Nog zo’n abstract dier is de olifant
in de kamer, anders gezegd een probleem waar we niet over willen praten. Het is de lage sociale cohesie

van Buitenveldert, een onaangenaam
imago dat niet op korte termijn zal
veranderen. Misschien kunnen we
beter individuele gestandaardiseerde
projecten bedenken waardoor hoge
productie mogelijk wordt. Voorwaarde is wel een goed rendement, want
idealistische argumenten hebben in
deze wijk niet gewerkt. Het kan aanleiding zijn voor een onderzoekproject voor studenten, moreel gesteund
door de stadsdeelraad. Lukt dat allemaal dan werken we toch samen!
De sociale verbinding tussen Buitenveldert en Zuidas groeit gestaag. Zie
hoe op elke werkdag rond lunchtijd

een stroom werknemers de Boelelaan
oversteekt en om na een uurtje weer
voldaan terug te keren. We gaan zien
wat de Valley voor sociale activiteiten
ontwikkelt, een oefening voor de wijk
RAVEL, die over enkele jaren in de
steigers zal staan.
De markt op het George Gershwinplein op donderdag veroorzaakt toeloop uit het hele gebied. OBA Next
iets verderop kan over een paar jaar
publieksactiviteiten ontwikkelen. Elk
jaar publiceert onze Stadsdeelraad
Gebiedsplannen. Geachte politici:
maak die van Buitenveldert Zuidas
boeiend. Succes!

vele talen behalve Nederlands. Dat zal het
internationale karakter zijn waarover de
folder eveneens rept. Nog geen paar regels
van de alinea waarin arcadisch Buitenveldert wordt bezongen, jubelt de brochure
namelijk over het internationale karakter
van de wijk. Internationaal is voor mij
stedelijke reuring in plaats van dorpse
stilte maar de makelaar en ik verschillen
wel vaker van mening. Vermoedelijk worden Zuidas en Buitenveldert door elkaar
gehaald en zo gebombardeerd tot één, landelijk maar internationaal, Buitenveldert.
Omdat de wind steeds guurder wordt en
er zelfs enige donderwolken aan de oostelijke horizon verschijnen, besluit ik het
park zo snel mogelijk te verlaten. Maar
waarheen moet ik gaan? De dorpspomp

PubQuiz
Kom meedoen met de gezellige Quiz in het
café van het Huis van de Wijk en kijk wat je
allemaal weet. Vraag je buren, familieleden,
vrienden, kennissen en kom naar de Pub Quiz
op woensdag 13 april a.s.
Tijdens de Pub Quiz beantwoord je in jouw team
vragen over uiteenlopende onderwerpen in 6
rondes van ieder 10 vragen. Je zit met je team aan
een tafel en de spelleider stelt vragen over bijvoorbeeld sport, dieren, topografie, ondersteunt
door beelden op een scherm.
Het team dat de meeste vragen goed heeft, krijgt
de eerste prijs. Voor de tweede en derde plek hebben we ook een leuk pakket aan lekkers.
De inloop is tussen 19.00 – 19.30 uur, waarin we

oftewel het Gelderlandplein biedt geen

Wi e

verslaat mij?

zou de hoogbouw zo'n orkaan wel doorstaan? Ik neem een voorbeeld aan de nar-

je een kopje koffie of thee aanbieden. De kosten
voor deelname zijn € 5,-- incl. koffie/thee.

Pub?
Quiz !

Aanmelden kan via mail@hvdwbuitenveldert.nl
o.v.v. teamnaam en de deelnemers of tel. 020 –
6449936. In een team kunnen maximaal 4 personen meedoen. Een team mag ook uit 2 of 3 personen bestaan. Kom je alleen, van harte welkom,
dan kijken we naar aansluiting bij een team.
Wat: Pub Quiz
Wanneer: woensdag 13 april van 19.30 – 21.00 uur
Waar: Huis van de Wijk Buitenveldert,
A.J. Ernststraat 112
Kosten: € 5,-- inclusief koffie/thee
Aanmelden of binnenlopen:
mail@hvdwbuitenveldert.nl of tel. 020-6449936.

beschutting tegen de opkomende storm en

Woensdag
13 april
2022

Inloop:
Quiz:
Kosten:
Aanmelden:
Waar:

19.00 uur
19.30  21.00 uur
€ 5 per deelnemer
mail@hvdwbuitenveldert
020  6449936
café van het Huis van de Wijk

eeuwige roem en leuke prijzen

cissen en krokussen: buig mijn hoofd naar
het zuiden en laat de oostenwind over mij
heenkomen.
Julia

Voor het programma van:
- De Amsterdamse Boekhandel
- De Kerken
• www.hvdwbuitenveldert.nl
• Wijkkrant à Wijkkrant actueel
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PRIJSVRAAG

Het inzenden van kopij en commentaar uit de wijk
Kopij
Als u een idee heeft of een evenement
of gebeurtenis onder de aandacht van
de lezers wil brengen kunt u daarover
een tekst (kopij), eventueel met foto of
illustratie, naar de redactie sturen. Uw
tekst wordt in de redactievergadering
meegenomen. De redactionele ruimte
in de Wijkkrant is beperkt. Bovendien gebeurt er veel in de wijk dat om
aandacht vraagt. Het advies is kort en
bondig te zijn bij wat u instuurt; maximaal 150 woorden. Het adres is:
wijkkrantredactie@gmail.com.

UW ADVERTENTIE STEUNT DE
WIJKKRANT

april 2022
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Ik zie, ik zie …

Ingezonden brief
U kunt ook een ingezonden brief sturen indien u commentaar hebt op wat
in de wijk gebeurt of op hetgeen u in
de Wijkkrant leest.
De redactie kan besluiten langere ingezonden brieven in te korten of te
plaatsen op de website
www.hvdwbuitenveldert.nl
onder Wijkkrant/Wijkkrant actueel.

Afgelopen maart passeerde de redactie tijdens een wandeling door
onze wijk een gebouw in vrolijke
kleuren. Inzenders herkenden
waar het was.
Oplossing maartnummer: Eén
van de vier ‘Warnersblokken’ (architect Allert Warners) uit 1957
aan de Dirk Schäferstraat, Prinses
Irenebuurt. Een rijksmonument dat
geïnspireerd is op het werk van Le
Corbusier en Rietveld.

Indien de ingezonden tekst een discriminerende of beledigende passage
bevat wordt de tekst niet geplaatst.

Jazz in de Wijk

Uw vertrouwde Wijkkrant voor Buitenveldert/Zuidas & Prinses Irenebuurt
valt 10 keer per jaar in uw brievenbus.
Ook adverteren is mogelijk. Daarmee
attendeert u onze wijk op uw bericht.
Een advertentie is al mogelijk vanaf 60
euro. Daarmee steunt u bovendien de
Wijkkrant in de stijgende kosten. Meer
weten over adverteren? Lees dan de
informatie via onze online pagina op
www.hvdwbuitenveldert.nl/wijkkrant/

Winnaar: Het kwartetspel ging naar
Mw. Th. ten Rouwelaar.
Gefeliciteerd!
Lopend door de wijk keken we
met frisse blik naar uw vertrouwde
buurtje. Nu houdt 'Ik zie, ik zie.. ‘ er
weer mee op. Blijf oog houden voor
uw wijk.

Amsterdam in Aquarel
Ook deze maand fleuren de aquarellen van Ton Mulder de gangen in het
Huis van de Wijk op. Mulder (1921 –
2009), een geboren en getogen Amsterdammer, werkte 50 jaar als cartograaf op de tekenkamer op Schiphol
Oost.
Na zijn pensionering vervaardigde hij tot aan zijn dood honderden aquarellen. De vaste hand van
de cartograaf en het scherpe oog
voor details zijn duidelijk te zien.
Naast vele impressies van Amsterdam maakte Mulder ook prachtige
bloemportretten.

Rebecca Lobry

Uitgave van het Huis van de Wijk
Buitenveldert
Redactie Gerdi Wind;
Ferry Wienneke; Margot Taal;
Hans Wamsteeker (eindredacteur);
Ronald Edens (opmaak);
Fotografie Amir Bar
Vormgeving en opmaak
Studio Edens
Redactieadres
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP
Amsterdam. Tel. 020-644 99 36
Druk Drukkerij Peters Amsterdam BV/
Rodi Rotatiedruk
Bezorging Fietsbrigade VOF
Oplage 17.000 stuks, verspreiding
huis aan huis in Buitenveldert/Zuidas
en Prinses Irenebuurt
Mail Wijkkrantredactie@gmail.com
Web www.hvdwbuitenveldert.nl
De volgende Wijkkrant verschijnt op
dinsdag 26 april 2022.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag
8 april voor 17.00 uur.

Jazz in de Wijk: Rebecca Lobry en
Jean Louis van Dam Kwartet
Na het eclatante succes van het recente 'Tribute tot he Dave Brubeck
Quartet' concert, organiseert Jazz in
de Wijk op maandag tweede Paasdag, 18 april a.s., weer een bruisend
muziekfeest in de theaterzaal van het
Huis van de Wijk Buitenveldert.
Deze keer staat het programma in het
teken van de Braziliaanse Jazz van
grootheden als Antonio Carlos Jobim,
Astrud Gilberto, Stan Getz en Sergio
Mendes, voor ons uitgevoerd door de
bekende zangeres Rebecca Lobry die
begeleid wordt door het Jean Louis
van Dam Kwartet.
Rebecca Lobry specialiseerde zich
aan het conservatorium in Latin Jazz
maar haar repertoire omvat ook salsa,
pop en funk. Haar specialiteit is haar
enorme repertoire van Spaanse en

Braziliaanse songs. Het gaat al met al
een geweldige ritmische muziekmiddag worden.
Alle Latin-American dance ritmes zoals samba, bossa nova, rumba en nog
meer komen voorbij en het is vooral
de bedoeling om na twee jaar corona
de dansvloer eer aan te doen. Om
voor de juiste sfeer te zorgen wordt
de grote zaal van het WOCB weer tot
Jazz Club omgetoverd.

Disclaimer; de inhoud van een advertentie/advertorial in de Wijkkrant is geen
weergave van de opinie van de redactie.

eventuele opbrengst wordt gedoneerd
aan een goed doel.
De tentoonstelling is nog de hele
maand april te zien.

Paasbingo!

Maandag 18 april a.s.
Het concert begint om 14:30 uur, de
zaal gaat open om 14:00 uur.
De toegangsprijs bedraagt € 10,- waarbij een consumptie is inbegrepen. Gelet op de grote belangstelling is reserveren gewenst, via mail aan:
hhw8@xs4all.nl .
Informatie: Huis van de Wijk Buitenveldert, tel: 020 – 644 99 36.

OPSTELLINGEN VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Adverteren in de Wijkkrant?
De Wijkkrant wordt huis aan huis
verspreid in Buitenveldert/Zuidas en
de Prinses Irenebuurt in een oplage
van 17.000 exemplaren. Informatie
over advertentiemogelijkheden en de
gunstige tarieven treft u aan op www.
hvdwbuitenveldert.nl/wijkkrant.

Een deel ervan is te koop. Belangstellenden kunnen contact opnemen
met schoondochter Pauline MulderKoeleman, die werkzaam is bij de Algemene Hulpdienst Buitenveldert. De

De ballen gaan rollen op de Paasbingo!
Op woensdag 13 april a.s. bent u van
harte welkom op de Paasbingo van
15.30 – 17.30 uur. U kunt binnenlopen vanaf 15.00 uur en een plaatsje
zoeken. Om 15.30 uur start de Bingo.
We spelen 3 rondes met meerdere
mogelijkheden om een mooie prijs
te winnen. In de eerste pauze krijgt u
een kopje koffie of thee met een Paaslekkernij.

U hoeft niet te reserveren voor de
bingo. Het maximaal aantal bezoekers
dat mee kan doen is 50.
VOL is VOL.
Wat: Paasbingo
Wanneer: Woensdag 13 april 2022
Tijd inloop: Vanaf 15.00 uur
Tijd Bingo: 15.30 uur tot 17.30 uur
Entreeprijs: € 5,- incl. kopje koffie/
thee met lekkernij

3

Nieuws en informatie uit Buitenveldert / Zuidas en de Prinses Irenebuurt

april 2022

Wat wil ik in de laatste levensfase?
herkent. De meeste mensen sterven
rustig, maar vier procent vraagt om
euthanasie. Heb je een huisarts die
euthanasie doet?
Het is natuurlijk de vraag of wat je nu
hebt vastgelegd over zoveel jaren, als
je ziek wordt, nog geldig is. Mensen
veranderen van mening. Er wordt
daarom wel geadviseerd elk jaar nog
eens goed te kijken naar die eerder
vastgelegde wensen. Je kunt een levensplan maken waarin je vastlegt
wat je zou willen bereiken. Niet omdat het per se zo moet lopen, maar
opdat je er goed over hebt nagedacht.
Er zullen dan zeker dingen overblijven die wel naar wens verlopen.

Hans Wamsteeker
Stilstaan bij de vraag wat we willen als we ziek worden doen we
liever niet als we nog gezond zijn.
Toch kan het goed zijn om hierover
in gesprek te gaan en je wensen
vast te leggen.
Praten over ernstige ziekte en dood
is voor veel mensen een taboe ook al
weten wij dat de dood bij het leven
hoort. Veel mensen regelen in een
testament wat er met de bezittingen
moet gebeuren, maar wordt er iets
geregeld over de niet-materiële zaken?
Sire is onlangs een campagne begonnen (‘De dood. Praat erover, niet
eroverheen’) om het mensen makkelijker te maken over de eindigheid
van hun leven te praten. Ook gericht
op het bespreken van passende zorg,
behandelwensen en -grenzen.
In de Werkgroep Ouderenvriendelijk
Buitenveldert (werkgroepob@gmail.
com) kwam de vraag op hoe dat zit met
dit taboe en wat je zou kunnen doen
om het gesprek op gang te krijgen. Dat
heeft geleid tot een eerste gesprek,
met begeleiding vanuit Elaa (www.
elaa.nl), met een aantal senioren in
de wijk over het taboe en een tweede
gesprek over de hulpmiddelen die er
zijn om het gesprek te ondersteunen.
In dit artikel bespreken we de inhoud
van het eerste gesprek.

Huisarts
Veel mensen praten alleen met hun
huisarts als ze wat hebben. Maar soms
komt de laatste fase en het overlijden
veel sneller dan verwacht en dan is de
vraag of alles wel goed geregeld is.
De drempel om met de vraag ‘wat zijn
mijn wensen in de laatste levensfase’
naar de huisarts te stappen is best
hoog. Het zou helpen als huisartsen
de eerste stap zetten. Veel huisartspraktijken hebben een praktijkondersteuner ouderen (POH-O) in het
team, die gespecialiseerd is in de zorg

Inloop De Buurvrouw
Inloop De Buurvrouw gaat langer
door op donderdag
Inloop De Buurvrouw is open voor
al die buurtbewoners die wel eens
wat aanspraak willen. Bent u niet
goed ter been, dan proberen we vervoer voor u te regelen. De vrijwilligers van de Algemene Hulpdienst
springen zo in de auto om u te halen
en brengen!
Op donderdagen van 11.00 tot 15.30
uur kunt u zonder afspraak bij ons
langskomen voor een bakje koffie,
een eenvoudige lunch of een kopje
thee. We blijven langer open vanwege de groeiende belangstelling!

KORTAF

U kunt voor een uurtje aanschuiven,
maar ook gezellig de hele dag bij ons
doorbrengen. Uw gastvrouwen Nel,
Betty, Thea en Pauline ontvangen u
met open armen.
De andere twee dagen, dinsdag en
woensdag, gaan door zoals we het de
afgelopen maanden gewend waren,
namelijk op afspraak.
Belt u vooral of er een plekje vrij is
(Pauline: 06 – 151 660 36)! Denk
eraan dat we een nieuwe begintijd
’s ochtends hebben, we beginnen al
om 11.00 uur!

voor ouderen. Zij zoeken de ouderen
op en nemen de tijd voor het gesprek.
Wensen
Je kunt in overleg met je naasten of
de huisarts bespreken en vastleggen
wat er in de laatste levensfase moet
gebeuren en wat er vooral niet moet
gebeuren. Niet opgenomen willen
worden op de ic. Wel of niet naar een
verpleeghuis. De laatste chemokuur
niet meer doen. Begraven willen worden en niet gecremeerd. Niet meer
willen leven als je niemand meer

Regelen en uitstellen
Uitstelgedrag komt veel voor. Een
ordner in de kast hebben met levenstestament er op maar daar nog niets
mee hebben gedaan. Maar als je dingen niet goed regelt kunnen daar later
nare dingen uit voortkomen. Ruzies
bij nabestaanden omdat niemand
precies weet wat mama gewild had.
Nadenken over je behandelwensen in je laatste levensfase geeft rust
niet alleen voor jezelf maar ook voor
je naasten. De dingen goed regelen
hoort eigenlijk wel bij deze tijd.
Hoewel er altijd mensen zijn die van
plan zijn ‘gewoon dood’ te gaan en
vertrouwen op hun omgeving. Dit
gesprek niet belangrijk vinden en
zeggen ‘doen jullie maar’. Totdat het
ineens mis gaat en het leven hen inhaalt.
Vooral voor mensen die alleen zijn is
het goed de wensen rond de laatste
levensfase vast te leggen, zodat de
omgeving, naasten en familieleden,
niet met de ellende opgezadeld zitten.
Hulpmiddelen
Het is handig om een A4tje te hebben waar de belangrijkste punten op
een rijtje staan. Niet alleen voor wat
betreft de laatste levensfase maar ook
voor na het overlijden. Denk eens aan
al die wachtwoorden waarmee je in de
digitale wereld leeft. Welke zijn dat en
waar staan die?
Er zijn ook verschillende hulpmiddelen op de markt die helpen de wensen
kenbaar te maken en deze wensen
vast te leggen.
Een wensenboekje, een behandelpaspoort, een keuzehulp, een boek
over ‘uitburgeren’, een website, een
e-book.
In het vervolgartikel zullen we een
aantal hulpmiddelen presenteren en
beoordelen. Zijn ze goed leesbaar,
toegankelijk, betaalbaar?

BARVRIJWILLIGERS GEZOCHT

medisch pedicure
enAmstelveen,
voetreflexoloog
Koen van Oosterwijklaan
36, 1181 DT
tel.: 020 - 66 101 97
Koen van Oosterwijklaan 36, 1181 DT Amstelveen, tel.: 020 - 66 101 97

WWW.PEDICUREANNEMIEK.NL

Openingstijden
ma-, di-, wo-, do- en za 08:30 - 18:00 uur, uitsluitend op afspraak
WWW.PEDICUREANNEMIEK.NL
Openingstijden ma-, di-, wo-, do- en za 08:30 - 18:00 uur, uitsluitend op afspraak

Koningsdag Ontmoetingseiland

Koningsdag 27 april 2022 op het Ontmoetingseiland: kleding ruilen.
Naast de traditionele vrijmarkt en de al
aangekondigde attracties (onder andere
de Platenbus en de sneltekenaar) is er
een mogelijkheid tot het ruilen van kleding. Dat is goed voor het milieu en voor
je portemonnee. Van babykleding tot
sportkleding. Als je kledingstuk schoon is
en van goede kwaliteit kan het aan het
rek. En je mag een ander kledingstuk van
het rek meenemen. Als je mee doet kun
je een foto maken van je geruilde kleding.
De leukste foto krijgt een prijs.
OPEN DAG Dagbesteding
Vreugdehof

Dagbesteding Vreugdehof organiseert
een Open dag op 9 april 2022 van 10.00
tot 12.00 uur. Als u denkt dat dit iets voor
u zou kunnen zijn, en bent u nieuwsgierig, kom dan gerust een kijkje nemen.
U kunt zich melden bij de receptie, dan
komen wij u halen. Voor vragen kunt u
bellen. Wij hopen u te zien. Team Dagbesteding Vreugdehof, De Klencke 111,
1083 HH Amsterdam Buitenveldert, Tel:
06-4108 5546
Wandelen

Heeft u behoefte om een wandelingetje
te maken, maar komt u niet zoveel buiten omdat u wat onzeker bent geworden
op straat of doordat u gebonden bent
aan rolstoel of rollator? Een telefoontje
naar de Hulpdienst kan uitkomst bieden. Wij zoeken voor u een gezellige
vrijwilliger ter ondersteuning. Samen
een ritje maken met de duofiets kan ook.
U kunt zich hiervoor aanmelden via de
meldpost per telefoon: 020-644 40 44
(ma-vr 9.30-12.30 uur).
Als vrijwilliger van de Algemene
Hulpdienst Buitenveldert kun je het
verschil maken. Heb je wat tijd over
en wandel je graag? Dan gaan we
graag in gesprek over de mogelijkheden. Informatie en aanmelden via de
coördinatoren Marianne en Pauline.
Algemene Hulpdienst Buitenveldert,
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam
Tel: 020-644 71 13, Mail:
coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl
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Clear Cut Zone2Source
Clear Cut van 25 maart t/m 4 april
bij Zone2Source
Voor het project Clear Cut / Kaalslag
maakte Wouter Osterholt een film in
het Amstelpark waarbij hij boomprotestacties in scène zette. De film wordt
vertoond in het Glazen Huis.
Op vrijdag 1 april van 17.00 - 19.00
uur vindt een bijeenkomst plaats met
vertegenwoordigers van boombescherminginitiatieven. Open op 25, 26
en 27 maart en op 1, 2 en 3 april van
13.00 - 17.00 uur.

Talententent lanceert toegankelijke
website!
Met een nieuwe, frisse stijl, maakt de
Talententent basisschoolkinderen en
hun ouders in Oost en Zuid enthousiast om mee te doen aan allerlei naschoolse activiteiten. Op de nieuwe
Talententent-website zie je meteen
wat er allemaal te doen is en hoe je je
aan kunt melden.
Doe mee met de Talententent!
De Talententent is een onderdeel van
Dynamo en biedt basisschoolkinde-

ren naschoolse activiteiten in Amsterdam. Iedereen kan meedoen! De
Talententent werkt met professionele
vakdocenten en biedt gevarieerde en
uitdagende activiteiten.
Het volgen van een activiteit bij de
Talententent is niet alleen leerzaam,
maar vooral leuk! Er valt ieder blok
weer veel te kiezen op het gebied van
Kunst & Cultuur, Media & Communicatie, Natuur & Techniek, Burgerschap
& Beroepsoriëntatie en Sport.
Zie: www.talententent.nl

Shadow Floriade
Amstelpark: proeftuin voor kunst en
ecologie, 22 april – 16 oktober 2022 ter
ere van 50 jaar Amstelpark (Floriade
1972-2022).
Met de Shadow Floriade – die parallel loopt aan de Floriade van Almere
– duiken we de aarde in, ontginnen
we ondergrondse kennis en lanceren
we het Amstelpark als Proeftuin voor
kunst en ecologie.
De Floriade van 1972 vond plaats
in hetzelfde jaar dat het rapport van
Rome, Limits to Growth uitkwam.
Op de Floriade van 1972 was hier
maar weinig van te merken. Daar willen we nu verandering in brengen.

Op 22 april opent de eerste tentoonstelling: Perfect Nature: Amstelpark
Testpark (22 april - 19 juni) waarin
de Britse kunstenaar Neal White twee
wetenschappelijke en inheemse kennissystemen onderzoekt.
Tijdens de Shadow Floriade plaatsen we tijdelijke buitenwerken
zoals het Contemplatorium van Rob
Sweere, Universe van Robbert van
der Horst, Sense of Balance van Iris
Hoppe en Camera Obscura van Rick
Abelen waarin het publiek actief haar/

Voorbereidingen voor Zuidasdok
In de weekenden van 4 en 11 maart
zijn door Knipscheer Rail- Infra B.V.
de opgangen naar de sporen 3 en 4
om de beurt afgesloten om de open
ruimte boven de (rol)trappen dicht te
kunnen maken. Vanaf maandag 14
maart is het werk klaar en is er 70 m2
extra beschikbaar op het perron. Voor
de sporen 1 en 2 was dit al gebeurd.
Dit behoort tot de categorie alle beetjes helpen, want het duurt nog wel tot
2030 voordat het station geschikt is
voor 300.000 reizigers per dag.

Cisca Griffioen
De regering heeft op het ogenblik
andere zaken aan het hoofd, zoals
de opvang van vluchtelingen uit
Oekraïne en de gestegen energieprijzen. Het is dus de vraag wat er
van het regeerakkoord terecht zal
komen en wat er overblijft van de
miljarden die beschikbaar waren
in januari.
De organisatie rond Zuidasdok heeft
dus een dilemma: wachten tot de financiering rond is of toch doorgaan
met de plannen, zodat er geen extra
vertraging optreedt. Het ziet er naar
uit dat gekozen is voor doorgaan.
Onlangs werd een volgende stap
gezet. De bedieningstorens op de
Schinkelbruggen moeten verplaatst
worden als er meer bruggen worden
gebouwd. De toename van het aantal bruggen is nodig voor de verbre-

R bew skeuringen in Buitenveldert!
Ga naar www.voor-keur.nl
of bel naar

085 0607065
Vaste pr zen!
75+ senioren B/E
Groot r bew s C/D/E

Locatie:
€50,€70,-

Huis van de W k
ontmoetingscentrum,
A.J. Ernststraat 112,
Amsterdam-Buitenveldert.

Alleen op afspraak!

Digitale verwerking naar het CBR

Meersluis. Dit gaat in het najaar van
2022 gebeuren. Er is veel afstemming
en coördinatie nodig met de eigenaren
van de vijf bruggen en van de Sluis.
Voor de A10 Zuid wordt samengewerkt met Rijkswaterstaat, voor de
metrobrug met het GVB, voor de twee
spoorbruggen met ProRail en voor de
bediening van de Nieuwe Meersluis
met de Gemeente Amsterdam. De
Schinkel maakt deel uit van de Staande
Mastroute, waardoor de bruggen altijd
open moeten kunnen. In de toekomst
zijn er liefst acht beweegbare bruggen
die op afstand door Waternet bediend
zullen worden.

Van 22 juli 22.00 uur tot de vroege
ochtend van 3 augustus verandert de
A10 Zuid in een grote bouwplaats.
In die 11 dagen wordt de fundering
gelegd voor de Brittenpassage. Hiervoor moeten de A4 en de A10 Zuid
richting Utrecht worden afgesloten
voor auto’s van het knooppunt Badhoevedorp tot de oprit bij de RAI. De
trein krijgt een aangepaste dienstregeling, maar de metro kan dan wel
blijven rijden. Maar er zijn nog aanzienlijke problemen met het beveiligingssysteem van de metro, zodat er
vaak storingen zijn. Verder doen de
roltrappen het soms niet en de bewegwijzering zou ook beter kunnen.
Voor de Noord-Zuidlijn staat wel
Noord aangegeven, maar niet dat
deze lijn de snelste verbinding naar
het Centraal Station is.

Een tweede stap is de voortgang van
de werkzaamheden aan de NoordZuid passages voor trein, bus en tram.
Ook op de perrons is dringend behoefte aan meer ruimte, de passagiers
vallen soms bijna van het perron af. En
de pandemie begint uit te doven, dus
wordt het weer druk in de spitsuren.

Fijnmazig openbaar vervoer met goede onderlinge aansluiting van trein/
bus/tram en metro en duidelijke bewegwijzering naar de haltes die dan
ook allemaal voorzien moeten zijn
van een informatiesysteem blijft voorwaarde voor een succesvol Station
Zuid!

Brittenpassage (artist impression)

ding van de A10 en de splitsing in
doorgaand en afslaand lokaalverkeer.
Technisch dienstverlenend bureau
EQUANS gaat de huidige bediening
van de bruggen verplaatsen naar een
tijdelijke locatie naast de Nieuwe

zijn/hun eigen relatie tot de omgeving
onderzoekt. Verder wordt de film Ode
aan de Tuinman van Irene Fortuyn
doorlopend vertoond in het Rietveldhuis en vinden activiteiten plaats
van De Onkruidenier in de Belgische
Kloostertuin onder de titel SchaduwTuin.
In het kader van de Shadow Floriade
komt een speciale krant uit over 50
jaar Amstelpark en de Shadow Floriade die op diverse plekken in Buitenveldert gratis wordt verspreid. https://
zone2source.net/shadowfloriade

Koningsdag
2022

Koningsdag 2022, Feest op het
plein!
Een aantal bewoners van de Van
Heenvlietlaan heeft het plan opgevat
om op Koningsdag, 27 april a.s., een
buurt-rommelmarkt te organiseren.
Er wordt een extra feestelijk tintje aan
gegeven met muziek, een grabbelton
en reuze-bellenblaas voor kinderen,
en lekkere hapjes.
Plaats: Kastelenstraat, winkelplein
voor de Jumbo
Tijd: van 12.00 tot 15.00 uur
Iedereen is van harte welkom! Omwonenden van Kastelenstraat/Van
Heenvlietlaan die mee willen doen,
kunnen een tafel reserveren om hun
spullen (geen handelaren, het is een
buurtfeestje!) te verkopen.
Stuur een e-mail naar wobuitenveldert@gmail.com, of bel Egon Hogenboom - 0618540601 of Renée Zwijsen
0623461924.

KORTAF

in Buitenveldert & Zuidas
bouwvakker Werk gedaan (Noordhove, 1988), laten met de beelden die zij
ook van kinderen maakte, zien dat zij
het overbrengen van emotie en uitdrukking perfect beheerst.

Gerdi Wind

Dieren
In de jaren 1963-1964 volgde Maarse
les in de eerste groep van de net opgerichte Academie ’63 te Haarlem,
daarna vervolgde zij haar opleiding
bij Atelier Mari Andriessen, het Sir
John Cass College te Londen en tenslotte van 1965 tot 1969 aan de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam.
Een hoofdrol in haar werk speelt het

foto: Gerdi Wind

Dansen in de tuin
Het was een kleine puzzeltocht om
het beeld De Dansende Nijlpaarden
te vinden in één van de twee binnentuinen van verzorgingshuis De
Vreugdehof, want het staat een beetje
verstopt in de wijk. Misschien heeft u
het beeld er al eens zien staan, toen
u er op bezoek, voor werkzaamheden
of voor de stembus kwam. Het bronzen beeld staat op een hardstenen
sokkel en is ongeveer 70 centimeter
hoog. De blijheid straalt ervan af, de
kleine nijlpaarden staan vrolijk in het
zonnetje te rock ’n rollen tussen de
narcissen en de fluitende vogels, de
sokkel lijkt gebarsten door het gestamp. Het is een aaibaar beeld, de
gladde “huid” vraagt bijna om aangeraakt te worden. Het beeld is vervaardigd door de veelzijdige beeldhouwer
Miep Maarse (1945, Aalsmeer) en in
1995 geplaatst in de tuin van het verzorgingscomplex.
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Dansende Nijlpaarden, Miep Maarse

dier en in het bijzonder de zware en
grote, zoals nijlpaarden en olifanten,
die zij weergeeft met een elegante
lichtvoetige souplesse, die zeer overtuigend overkomt. Zij noemt het zelf
”lichtvoetige zwaartekracht” in een
van haar boeken. Een ander dier dat
veelvuldig wordt uitgebeeld is de beer
(van bruine beer tot ijsbeer), die wel

liefdevol wordt uitgebeeld, maar niet
verandert in een knuffelbeestje. De
dieren hebben menselijke trekjes,
maar worden ondanks dat ze soms
kleding dragen of menselijke spullen
bij zich hebben toch niet vermenselijkt, het blijven echte dieren. Mensfiguren zoals Pater Jansen (Oudewater,
1965) en de van zijn werk uitrustende

Te zien
In 1966 begon Miep Maarse al met
exposeren en heeft een lange lijst
met tentoonstellingen op vele locaties op haar naam staan. Zij exposeerde in galerieën, beeldentuinen,
(grote) beurzen en musea, zoals het
Singer Museum in Laren (1986), Museum Jan van der Togt (nu museum
Jan) en beurzen zoals Open Art Fair
(Utrecht), Realisme beurs (Amsterdam). Haar werk, ook op kleiner formaat, was te bewonderen in o.a. Galerie Honingen (Gouda) en Galerie
De Kunstsalon Utrecht, waar zij nog
steeds aan verbonden is. Haar werk
is op vele plaatsen in Nederland in de
openbare ruimte te zien. Miep Maarse woont en werkt nog steeds in haar
geboorteplaats Aalsmeer, waar zij tevens met een team de tentoonstellingen in Het Oude Raadhuis verzorgt.
In 2013 kwam de door Wim van der
Beek geschreven oeuvrecatalogus
“Dierbare Beelden van Miep Maarse”
uit, samen met de tentoonstelling in
het Van der Togtmuseum. Een ander boek “Dansende Nijlpaarden”
verscheen bij uitgeverij Waanders,
waarbij 4 kleine bronzen beeldjes aan
te schaffen waren.
Voor meer informatie en afbeeldingen:
www.miepmaarse.nl

Corinna Kramer & The Cosmopolitans 'The Strange Life of Peggy Lee'

Een tribute aan de legendarische zangeres Peggy Lee met haar fenomenale
carrière. Zangeres Corinna Kramer zingt
natuurlijk ook Peggy Lee's swingende
en welbekende liedjes ‘Fever’ en ‘Is That
All There Is’. Corinna wordt begeleid
door haar mannen van de wereld, The
Cosmopolitans, musici van topklasse!
Zondag 24 april a.s.
Inloop: 14.00 uur,
Concert: 14.30 tot 16.30 uur.
Entree: € 10,- (incl. 1 consumptie).
Aanmelden via: david@hvdwbuitenveldert.nl of 020-6449936.
De sjoelstenen schuiven weer!

Hulp in de Heemtuin
De heemtuin in het Amstelpark is een
uniek stukje natuur in de stad, dat is
ontstaan uit de tentoonstelling 'bedreigde Flora' tijdens de Floriade in
1972.

het Amstelpark, vrijwilligers met een
hart voor groen, die het leuk vinden
om mee te helpen met het ecologisch onderhoud van dit bijzondere
stukje park.

De tuin bestaat uit allemaal kleine
stukjes Nederland, met elk een eigen
grondsoort, Dit geeft een enorme variëteit aan, vaak zeldzame, planten en
bloemen op een klein stukje grond bij
elkaar.

Eén keer per maand op donderdagochtend 10:00 – 12:00 uur. Of vaker,
als hier belangstelling voor is.
Houd je van tuinieren, of wil je dit
graag leren, meld je dan aan bij Zia
Resink om een of meerdere keren mee
te komen werken. Email: ziaresink@
gmail.com.

Dit alles wordt met veel liefde onderhouden door een kleine ploeg
tuinlieden, die af en toe wel wat
hulp kunnen gebruiken. Dus zoeken
wij, de Vereniging van Vrienden van

Onze vertrouwde sjoelmiddagen zijn
terug van weggeweest! Thea en Ruud
Gietermans staan als vanouds weer
klaar om u een vrolijke middag te bezorgen. Op 12 en 26 april a.s. kunt u
gezellig aanschuiven bij de sjoelbakken.
Alleen de zaal en de begintijd zijn anders dan u gewend bent: we spelen in de
grote zaal van 14.30 tot 16.30 uur. Uw
bijdrage: €3,- per middag en een goed
humeur! Heel veel plezier gewenst! Zie
voor de praktische gegevens de agenda.

De komende data zijn:
21 april, 26 mei, 23 juni, 28 juli, 25 augustus a.s.

Juridisch Spreekuur verdwijnt en
keert terug!

ACTIVITEITEN VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Uw lokale kennis in Buitenveldert!
• Verkoop begeleiding
• Aankoop begeleiding
• Aan- en verhuur van woningen
en appartementen
• Taxaties voor alle geldverstrekkende
instanties en NWWI

www.buitenveldertmakelaardij.nl
post@buitenveldertmakelaardij.nl
(020) 419 92 96

Interesse om ons kantoor in te schakelen, bel voor onze lage tarieven!

Na jaren van belangeloze inzet van onze
vrijwilligers Nicoline en Raymond stopt
het juridisch spreekuur op de tweede
dinsdagavond van de maand. In plaats
daarvan kunt u wekelijks juridisch advies krijgen bij het inloopspreekuur van
het Buurtteam. Dit is op dinsdagen van
14.00 tot 15.30 uur.
Wij willen Nicoline en Raymond hartelijk bedanken voor al het werk dat ze
voor de buurtbewoners gedaan hebben!

Fotografielessen
13.00-14.30 uur. Info: Jan van Spijker, tel. 020-6158584.
Engelse les
15.30-17.00 uur. Info: justinakiss@icloud.com of
tel. 06-45954667.

Dinsdag

Huis van de Wijk Buitenveldert is de ontmoetingsplek
van en voor bewoners in Buitenveldert.
Adres: A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam
(tegenover het Gelderlandplein).
Programma coördinator: Wilt u een activiteit opzetten,
neem contact op met de Programma Coördinator Carla
Lantinga; c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl, tel. 06-37 31
40 69, www.hvdwbuitenveldert.nl
Openingstijden Huis van de Wijk Buitenveldert
(tel: 020 642 28 35): Maandag t/m vrijdag 8.30-23.00 uur.
(Weekend: bij een geplande activiteit, zie agenda)
Receptie: 020-64 22 835. Tel. zaalverhuur: 020-8915272.
E-mail: info@zaalverhuurbuitenveldert.nl

Sjoelen op 12 en 26 april
14.30 – 16.30 uur. Entree: € 3,-. Plaats: Grote Zaal.
Zie ook de informatie elders in deze wijkkrant.
Juridisch spreekuur op nu via Buurtteam en wekelijks
14.00 - 15.30 uur. Gratis inloop bij Buurtteam voor info en advies
over o.a. arbeidsrecht, consumentenrecht en ondernemingsrecht.
Info: 020-644 99 36 of info@hvdwbuitenveldert.nl. Zie ook de
informatie elders in deze wijkkrant.
Qi Gong
Elke dinsdag 10.15-11.15 en 11.15-12.15 uur. Kosten: eigen bijdrage
6,50 per maand, proefles is gratis. Langzame bewegingen, in
combinatie met adem, klank en visualisatie en het bewust sturen
van aandacht. Aanmelden via MBvO: mail aan mbvo_amsterdam@
hotmail.com, tel. 020-8861070. Of u meldt zich bij aanvang les bij
de docent.

Culturele Uitgaansclub op 6 april
19.30-21.30 uur. Vooral voor culturele actieve 55+ inwoners van
Zuid. Samen culturele uitjes bespreken en in kleinere groepjes doen,
sporten, eten enz. Entree: lidmaatschap van de Culturele Uitgaansclub
is gratis en vanaf 55 jaar. Info: willydeweerd@live.nl.
Paasbingo op 13 april
15.00 uur Inloop, 15.30 uur start bingo, tot 17.30 uur. We spelen 3
rondes. In de eerste pauze krijgt u een kopje koffie of thee met een
Paaslekkernij. Reserveren niet nodig. Het maximaal aantal bezoekers
is 50. VOL is VOL. Entree: € 5,- incl. kopje koffie/thee met lekkernij.
Zie ook de informatie elders in deze wijkkrant.
PubQuiz op 13 april
19.00 uur: inloop,19.30-21.00 uur: quiz. Beantwoord in teamverband
vragen over uiteenlopende onderwerpen, In 6 rondes van10 vragen
met halverwege een pauze, en leuke prijzen. Kosten € 5,-- euro
per deelnemer, incl. een kop koffie of thee. Aanmelden: via mail@
hvdwbuitenveldert.nl of tijdens kantooruren op 020-6449936 o.v.v.
de namen van het team en de (2-4) deelnemers. Alleen komen kan
ook, dan kijken we naar aansluiting bij een team. Binnenlopen en
meedoen op de avond zelf mag ook. Zie ook de informatie elders in
deze wijkkrant.

Breien
10.00-12.00 uur. Open inloop (in het Café). Info: 020 - 6449936.

(tijdelijk kan het antwoord iers langer duren)
Kantoor WOCB: info@hvdwbuitenveldert.nl,
www.hvdwbuitenveldert.nl.
Open Atelier van het Nieuwe Lokaal
9.30-12.30 uur. Info: 06-20 31 79 09, atelier@hetnieuwelokaal.nl of
www.hetnieuwelokaal.nl.
Gymnastiek 65+

AGENDA MAART

11.00-11.45 uur, 12.30-13.15 / 13.30-14.15 uur. Info: 020-886 10 70
of kijk op www.mbvo-amsterdam.nl.

Het café is elke week open van maandag t/m vrijdag van
11:00 tot 17:00 uur.
Deze agenda is onder voorbehoud.
Nieuwe maatregelen vanuit de Rijksoverheid kunnen leiden
tot wijzigingen.

Maandag
Fotogroep op 11 april
19.30-22.30 uur. Info: fotogroepbuitenveldert@gmail.com.
Jazz in de Wijk op 18 april, Tweede Paasdag
Inloop 14.00 uur, concert 14.30 tot 16.30 uur. Met Rebecca Lobry
en het Jean Louis van Dam Kwartet. Entree € 10,00
(incl. 1 consumptie). Aanmelden via: hilders1@xs4all.nl telefoon
020-6449936. Zie tevens de informatie elders in deze wijkkrant.
Eettafel -warme 3 gangen lunch- op 25 april
12.00 uur. Kosten € 8,-. Reserveren via de Algemene Hulpdienst
020-6444044 of coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl.
Gymnastiek 65+
11.30-12.15 uur. Info: 020-886 10 70 of kijk op
www.mbvo-amsterdam.nl.

Open Atelier van het Nieuwe Lokaal
10.00-12.30 / 13.00-15.30 uur. Info: 06-20 31 79 09,
atelier@hetnieuwelokaal.nl of www.hetnieuwelokaal.nl.

Inloop ‘De Buurvrouw’
11.00 – 12.30 uur en 13.15 – 14.45 uur. Ongedwongen samenzijn
voor alle bewoners uit Buitenveldert die van gezelschap houden. Op
woensdag werkt de Inloop De Buurvrouw met bezoek op afspraak.
Geeft u zich op via: 06 -151 660 36. Gastvrouwen Nel, Pauline,
Betty en Thea zorgen voor een fijne sfeer, ondersteuning en informatie
en serveren ook nog eens lekkere koffie. Deelname is gratis.

Spreekuur vrijwilligerswerk in Zuid VCA
10.00-13.00 uur. Bel vooraf met: 020-530 12 11 of
www.vca.nu/bemiddelingsafspraak.

Bridge

De Gezonde Hap
11.00-13.00 uur. Info: Renee Adelmeijer: 06-12097336 of
r.adelmeijer@actenz.nl.

Cursus Gitaarspelen
19.00-20.30 uur. Cursussen beginnen bij voldoende aanmeldingen.
Instromen is altijd mogelijk. Kosten: € 25,-- voor 4 lessen van 1 uur,
incl. materiaal. Info en/of aanmelden: Ron Riedijk, mail rriedijk@
hotmail.com of tel. 06-20 17 0194, of Huis van de Wijk:
tel. 020 – 644 99 36.

Inloop ‘De Buurvrouw’
11.00 – 12.30 uur en 13.15 – 14.45 uur. Ongedwongen samenzijn
voor alle bewoners uit Buitenveldert die van gezelschap houden. Op
dinsdag werkt de Inloop De Buurvrouw met bezoek op afspraak.
Geeft u zich op via: 06 -151 660 36. Gastvrouwen Nel, Pauline,
Betty en Thea zorgen voor een fijne sfeer, ondersteuning en informatie en serveren ook nog eens lekkere koffie. Deelname is gratis.
Financieel spreekuur van Buurtteam Buitenveldert
(voorheen Financieel Café Puur Zuid)
14:00-15:30 uur. Inloop. Info: 020-2359120 of
buurtteambuitenveldert@buurtteamamsterdamzuid.nl.
Jazz Dans voor iedereen
20.00-21.00 uur. Info: Truus Engels, tel. 020-616 26 97 of
jazz13@gmail com.
Zangkoor Magna Voce
20.00-22.00 uur. Entree: € 22,-- per maand.
Aanmelden en info: 020 – 6449936.

Woensdag
Buurtrestaurant op 6 en 20 april
17.30-19.30 uur. Inloop vanaf 16.30 uur en nazit in het café. Kosten: € 8. Info/reserveren bij Sonja: (op dinsdag) 020-646 34 64.

12.30-16.00 uur. Aanmelden voor 11.00 uur per mail:
mauricedmetz@gmail.com of op 06-53265869.

Donderdag
Mindfulness Yoga voor 55+ vrouwen
10.00 uur-11.00 uur. Een milde, zachte vorm van yoga met extra
aandacht voor o.a. gewrichten, bekkenbodemspieren, zenuwstelsel,
balans, ademhaling. De oefeningen ontspannen op een diep niveau.
Info: 06-44079906 of anjatimmerm@gmail.com.

Inloop ‘De Buurvrouw’
11.00 – 15.30 uur. Wegens grote belangstelling blijven we 3
kwartier langer open! Ongedwongen samenzijn voor alle bewoners
uit Buitenveldert die van gezelschap houden. Op donderdag kunt u
zonder afspraak bij ons langskomen voor een bakje koffie of thee
of een eenvoudige lunch. U kan voor een uurtje aanschuiven, maar
ook de hele dag bij ons doorbrengen. Gastvrouwen Nel, Pauline, Betty
en Thea zorgen voor een fijne sfeer, ondersteuning en informatie.
Deelname is gratis.

Vrijdag

Sportclub I.O.S. ‘Iets Oudere Sporter’
15.30-16.30 uur. 11 Actieve iets oudere sporters zoeken nieuwe
leden v/m 55+ voor conditietraining en badminton, voor ca. € 2,20
per keer. Aanmelden of Info: erik.neuteboom@gmail.com
of 0633795733.

Live Café Concert met Peter Marnier op 1 april
16:00 tot 18:00 uur, vrije inloop.

Zaterdag
Geen Repair Café deze maand
Tot onze spijt kan het Repair Café niet doorgaan op 9 april omdat
Liander de stroom in het gebouw moet afsluiten op deze dag.
Wij ontvangen u graag weer op 14 mei, de tweede zaterdag van
de maand, bij het Repair Café van 13.00 - 16.00 uur.

Zondag
De Viola Sisters strike again! op 10 april

Live Café Concert met Pako op 15 april
16:00 tot 18:00 uur, vrije inloop.

Tekenen/schilderen met Lydia Bakker
13.00-15.30 uur. Info: 06-11 37 80 77 of info@lydiabakker.org.
Gymnastiek 60+
13.30-14.15 uur. Info: 020-886 10 70 of www.mbvo-amsterdam.nl

Aanvang 12.00 uur; welkom tussen 11.30 en 11.45 uur. Met zussen
en altviolisten Sunniva en Ursula Skaug. Entree 7,50 euro (gepast).

Mini Show met zangeres Marilyn Monroe lookalike

Reserveren op p.kolsteeg@hvdwbuitenveldert.nl of 06-15166036;

op vrijdag 29 april
16.00 – 18.00 uur. hoog interactief liedjesprogramma door Claudia,
de Marilyn Monroe lookalike. Met lekker gerechtjes, geserveerd door
vrijwilligers. Kosten: € 8,- voor muziek en gerechtjes (graag gepast
betalen). Aanmelden: mail@hvdwbuitenveldert.nl of 020-6449936.
Zie tevens de informatie elders in deze wijkkrant.

zonder reservering helaas geen toegang!

Het Palet, Aquarel en Gouache
10.30-12.30 uur. Vrije inloop.

Zie tevens de informatie elders in deze wijkkrant.

Bridge
12.00-15.30 uur. Aanmelden voor 10.30 uur per mail:
hansllissauer@gmail.com of 06-53942925.

Zie tevens de informatie elders in deze wijkkrant.
Corinna Kramer & The Cosmopolitans op 24 april
Inloop 14.00 uur, concert 14.30 tot 16.30 uur.
The Strange Life of Peggy Lee'. Entree € 10,00, incl. 1 consumptie.
Aanmelden via: david@hvdwbuitenveldert.nl of 020-6449936.

DAGELIJKS
Expositie 'Amsterdam in Aquarel' - hele maand april
Ton Mulder (1921 – 2009), geboren en getogen Amsterdammer
en cartograaf op de tekenkamer op Schiphol Oost.
Sinds zijn pensionering maakte hij honderden aquarellen, met vaste
hand en een scherp oog voor details. Een deel is te koop, waarbij de
opbrengst voor een goed doel bestemd is. Zie tevens de informatie
elders in deze wijkkrant.

Zenmeditatie
19.30 – 21.15 uur. Info en aanmelden: Bas van Dijk via 0640737471 of www.zenbuitenveldert.com

Marilyn Monroe lookalike De Viola Sisters strike again!
Mini-Show met zangeres Marilyn
Monroe lookalike

Op zondag 10 april a.s. laten de zussen Sunniva en Ursula Skaug horen
hoeveel verschillende klanken twee
altviolen samen kunnen maken. Dit
energieke duo zou aanvankelijk optreden in december van het vorig jaar,
maar daar stak Covid een stokje voor.
Gelukkig kunnen ze ook deze maand,
dus het is met recht: de Viola Sisters
strike again!

Op 29 april a.s. zal dit hoog interactief
liedjesprogramma met prachtige muziek u ontroeren, verblijden en een
onvergetelijke tijd bezorgen. Claudia
is een wereldwijd veelgevraagd tribute artiest. Wanneer zij in Nederland
is, maakt zij graag haar tijd vrij om
mensen te vermaken. Claudia werkt
altijd vanuit haar liefde voor Marilyn.
De vorige Show werd zeer goed gewaardeerd.

Hoe klinken verwante zielen? En wat
voor geluiden maakt een altviool zonder strijkstok? Er klinkt muziek van
onder meer LeClair, Giardini en modernere componisten zoals Dykstra
en Knox.

Terwijl u geniet van het liveoptreden
worden er diverse heerlijke gerechtjes
geserveerd.
Een groep ervaren vrijwilligers maakt
met liefde de gerechtjes klaar. We kunnen u deze Show inclusief gerechtjes
mede daarom aanbieden voor € 8,--.

Sunniva (2003) is in 2021 begonnen
aan haar Bachelor klassiek altviool
aan het Conservatorium van Amsterdam bij Francien Schatborn. Ze
ontving in november een Classic
Young Masters Award en volgt nu
dankzij deze onderscheiding een
persoonlijk begeleidingstraject van
twee jaar.

Komt u deze unieke ervaring bijwonen? U bent van harte welkom na
aanmelding.
Wat: Mini Show met Marilyn Monroe
lookalike en gerechtjes
Wanneer: vrijdag 29 april a.s. van
16.00 – 18.00 uur
Waar: Huis van de Wijk Buitenveldert,
A.J. Ernststraat 112

Kosten: € 8,-- voor muziek en
gerechtjes (graag gepast).
Aanmelden: mail@
hvdwbuitenveldert.nl of 020-6449936

Ursula (1997) rondde in juni 2021
de Master klassiek altviool af aan
het Koninklijk Conservatorium Den
Haag, waar ze bij Mikhail Zemtsov
studeerde. Ze maakt dit seizoen deel

uit van de Rotterdam Philharmonic
Orchestra Academy, waar ze gecoacht
wordt door verschillende musici uit
het orkest.
Waar: Grote Theaterzaal, Huis van de
Wijk, A.J. Ernststraat 112, Amsterdam

Wanneer: zondag 10 april 2022, 12:00
uur; welkom tussen 11:30 en 11:45 uur
Entree: 7,50 euro (gepast)
Van belang: graag reserveren op
p.kolsteeg@hvdwbuitenveldert.nl
of 06-15166036; zonder reservering
helaas geen toegang!
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In Beeld

Nicole Nuijens, vrijwilligster bij de Vrienden van het Amstelpark
Margot Taal

De Mokum bus gaat rijden!
Na maanden aan de kant te hebben gestaan gaat de Mokum Bus weer rijden.
Amsterdam die grote stad…
…is gebouwd op palen. Inmiddels is
Amsterdam aan alle kanten uitgedijd
en dus nog veel groter geworden.
De komende maanden gaan we af
en toe met de bus langs een van de
wijken die er de laatste jaren bij zijn
gebouwd. Natuurlijk met als besluit
koffie met gebak of een kleine lunch!

Vrienden van het Amstelpark een
projectgroep gevormd. Nicole zet
zich voor subsidies in, zodat iedereen het jubileum gratis mee
kan vieren. Zoals het Amstelpark
bedoeld is, benadrukt Nicole nog
maar eens. “Openbaar, zonder
betaling.” De viering is groots opgezet, met minstens drie evenementen. Op 22 april de Shadow
Floriade, 15 mei exposities, wandelingen, een audiotour en 4 september Parkfestival met groen,
cultuur en kunst.

Jubileum
Dit jaar bestaat het park al vijftig
jaar. Om dat te vieren hebben de

Gaan het park en de festiviteiten u
ter harte, meldt u vooral aan:
amstelparkvrienden@gmail.com.

Vrijwilligers gezocht
De Vrienden van het Amstelpark
hebben altijd handen te kort, vertelt
Nicole, zoals voor heemtuinonderhoud, evenementen, groenonderhoud en beheer van de toiletten.
Ook voor de organisatie en voor de
communicatie van de jubileumactiviteiten zoekt men vrijwilligers.

De Groengrijsbus

Hoe ziet een Mokum dag eruit?
We verzamelen om 10.00 uur in het
café van het Huis van de Wijk. De
mensen voor wie dat te bezwaarlijk
is, halen we tussen 10.30 en 11.00 uur
thuis op.
Vervolgens maken we een ritje door
een nieuw deel van Amsterdam en
strijken we rond 12.45 uur neer in een
gezellig tentje. Na een uurtje rijden
we weer op huis aan.

Waar gaan we deze keer heen?
Donderdag 21 april bezoeken we het
Java eiland en omstreken. Als het lukt
gaan we in het splinternieuwe Jakartahotel iets gebruiken.
Aanmelden voor deze Mokum bus bij
Pauline: 06 – 151 660 36: op dinsdag
t/m donderdag van 9:45 tot 10:45 uur.
Eigen bijdrage: € 5,00; versnaperingen
voor eigen rekening.
Jakartahotel op het Java eiland

foto: Thea Seinen

Vrienden van het Amstelpark
Ze weten wat er in het park omgaat
en houden de vinger aan de pols.
Jaarlijks spreken ze de Gemeente
erover. Neem nou het contact met
de bezoekers. “Ik lijk soms wel een
VVV,” vertelt Nicole. Bij de toegangsbrug staan bordjes: Verboden
te fietsen, max. 5 kilometer, honden

foto: Margot Taal

Kent u Nicole van de IJstuin bij de
ingang van het Amstelpark? Dat
klopt. Nicole Nuijens runt de kiosk, maar draagt ook als vrijwilliger
haar steentje bij. Samen met andere
'bewoners' zoals Nicole ze noemt,
zorgen ze voor ons wijkpark. Vrijwel
dagelijks zijn ze er te vinden: ondernemers, groenverzorgers, buurtbewoners, kunstenaars en meditatiecoaches. Ze hebben zich verenigd
in de ‘Vrienden van het Amstelpark.’
Op hun website kunt u alles over
hen vinden:
www.Amstelparkvrienden.nl.

aan de lijn. Maar bezoekers willen
ook weten hoe het park heet en
hoe laat ‘zonsondergang’ is, want
dan sluit het.
Of neem de opslag van hopen
zand, pallets en tegels op een van
de paden. Daar is het park niet
voor bedoeld. Of het behoud van
de natuur, flora en fauna van het
Amstelpark. Dat is een zorg bij een
besloten festival. Dus zou de Gemeente van tevoren en na afloop
een groenschouw houden. Daar
kwam het niet van. “Goed punt,
vond de Gemeente toen wij hen
eraan herinnerden,” vertelt Nicole.
“Maar het jaar erop waren ze het
weer vergeten.”
Ook letten de Vrienden van het
Amstelpark op de toegankelijkheid, via de Rode Brug bijvoorbeeld. Te hoog voor scootmobielen
en levensgevaarlijk om daar de Europaboulevard over te steken.

Vrijdag 29 april
Dagtocht Den Bosch
Stap in de Groengrijs bus voor een
dagje Den Bosch. In deze Bourgondische stad vliegt de dag om. Start je
dag met een Bossche bol van banket-

bakkerij Jan de Groot. Een aanrader,
hij is wel heel lekker. Dwaal door de
historische binnenstad, winkel in de
bekende winkelstraten, beklim de
Sint-Janstoren, maak een rondvaart
over de Dieze of sla lekkers in op de
biologische markt. In het Noordbrabants Museum is er de tentoonstelling ‘De ontdekking van het heden’
met werken van o.a. Pablo Picasso,
Salvador Dali, Joan Miro en Marlene
Dumas.
Prijs: €12,- bij minimaal 45 deelnemers,
€15,- bij minimaal 35 deelnemers.
Opstapplaatsen: Huis van de Wijk,
A.J. Ernststraat en Station RAI.

A.J. Ernststraat 731

Tel: 020 - 644 10 61

De enige echte ambachtelijke Juwelier-Horloger van Buitenveldert
www.juweliersietzewagenmakers.nl

Voor informatie: https://groengrijs.
com/tochten-in-de-planning/
Geen internet? Neem contact op met
ons via de voicemail van 06-45729511.
Vermeld duidelijk naam, telefoonnummer, naam dagtocht.
Deze dagtocht wordt mede mogelijk gemaakt door Stadsdeel Zuid.

